Hei Johtaja!
Älä tuhlaa aikaasi
tuntilappujen keräämiseen.
Hanki Tuntinetin Työaikanappi™ työntekijöillesi ja
•
•
•
•

kerää työajat suoraan palkanlaskentaan,
vältä laskutusviiveet,
hyväksytä laskutusraportit asiakkaillasi ja
siirrä laskutusraportit suoraan sähköiseen laskutukseen.

Mikko, 35, insinööritoimiston johtaja:
”Työaikanappi™ on toistaiseksi paras hankintamme.
En kerää enää tuntilappuja, laske palkkoja tai tee asiakaslaskuja
käsityönä. Työaikanappi kerää tiedot puolestani. Kun olen hyväksynyt
työntekijöideni tunnit, ne ovat suoraan palkanlaskennan ja laskutusjärjestelmämme käytettävissä.”
Hukkaatko kallista työaikaasi?
Raportoivatko työntekijäsi tuntinsa toisinaan myöhässä? Joudutko toistuvasti
penäämään tuntilappuja pitkin työmaita? Saatko työaikakirjauksiasi faksilla,
kirjepostilla, sähköpostilla ja ties millä? Taotko työaikakirjauksia käsityönä eri
järjestelmiin?
Jos vastasit yhteenkin kysymykseen myöntävästi, hukkaat kallista
työaikaasi.

Työaikanappi on helppo tapa kerätä tunnit

Miten Työaikanappi toimii
Työaikanapin lukulaitteena toimii esimerkiksi NFC-yhteensopiva matkapuhelin, joka välittää tiedot työajanseurantajärjestelmään. NFC-yhteensopivia
puhelimia valmistaa muun muassa Nokia. NFC on radiotaajuinen etätunnistus, joten et
tarvitse tiedonkeruuseen erillisiä kaapeleita tai sovelluksia.
Työntekijä käyttää Työaikanappiaan lähellä lukulaitetta, jolloin järjestelmä tunnistaa
työntekijän ja näyttää vain käyttäjäkohtaiset kirjausvaihtoehdot. Työntekijöidesi sisäänja uloskirjaustieto on suoraan palkanlaskennan ja laskutusjärjestelmän käytettävissä.
Työaikanapin lukulaite on langaton. Sen voi ottaa mukaan vaikka veneeseen ja se toimii
silti. Kaikki kirjaukset menevät suoraan palvelimelle. Vaikka lukulaite tuhoutuisi, työaikakirjaukset säilyvät keskuspalvelimella.
Työaikanappi osaa tulkita työehtosopimukset. Se lähettää työaikatiedot taustajärjestelmään, joka tulkitsee työehtosopimukset esimiehen määräämällä tavalla.

Mitä hyötyä saat
Pääset eroon uuvuttavista rutiineista: vähennät merkittävästi käsin tehtävää työtä ja
säästät omaa työaikaasi. Työntekijöidesi ei tarvitse enää erikseen raportoida työajastaan.
Työntekijäsi ovat tyytyväisempiä: säästät työntekijöidesi aikaa ja vaivaa. Työajan
kirjaus on nopeaa ja vaivatonta. Yhtään paperilappua ei jää palauttamatta.
Asiakkaasi ovat tyytyväisempiä: tarjoat asiakkaillesi laskutuksen liitteeksi tarkan
laskutusraportin, jossa tehdyt työtunnit on eritelty tarkasti.

Mistä saat lisätietoja
Haluatko lisätietoja? Mene osoitteeseen www.tyoaikanappi.fi
Voit myös soittaa Tuntinetin myyntipalveluun 045 262 1331
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen myynti@tuntinetti.fi

http://www.tuntinetti.fi
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Työaikanappi on helppo tapa kerätä työtunnit talteen. Se on kätevä
magneettiavain, joka kulkee vaikka housuntaskussa.

Yksi johtaja repii hiuksiaan ja hukkuu töihin.
Toinen on rento ja rauhallinen.
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MISTÄ SE JOHTUU?

Ovatko työt
kasaantuneet?

Eipä oikeastaan, kuukausittaisten
rutiinien kanssa vain taistelen.
Yritän karhuta työntekijöiltäni
tuntikirjauksia ajoissa laskutusta
varten.

Työntekijämme kirjaavat tuntinsa napin
painalluksella tullessaan töihin tai
lähtiessään ulos. Se säästää vaivaa ja
tietomme ovat aina tarkkoja ja ajantasalla.

Yksitellenkö keräät
tuntilappuset? Etkö ole
löytänyt helpompaa tapaa?

Juuri niin! Työntekijät rekisteröivät
tuntinsa magneettiavaimella.
Työaikanapin ansiosta tiedot ovat
aina valmiina laskutukseen ja
palkanlaskentaan.

En ole kuullutkaan
moisesta! Napin
painallus paperivuoren
sijaan?

Niin helposti. Lukulaite kirjaa
kustannuspaikan, jota työntekijä voi
tarvittaessa täydentää leimauksen
yhteydessä. Näin voimme laskuttaa
asiakkaitamme ilman virheitä tai viiveitä,
koska tunnit kirjautuvat elektronisesti.

No jaa…
ei ole ollut aikaa etsiä
oikeaa ratkaisua… Miten
teillä hommat hoituvat?

Niinkö helposti?

Lue lisää osoitteessa

www.tyoaikanappi.fi

Minäkin haluan Työaikanapin!
Mitä minun tulee tehdä?
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